
Resursele  financiare ale unei 
firme



Resursele financiare sau patrimoniul 
reprezintă totalitatea drepturilor şi 
obligaţiilor cu valoare economică, 
apartinând unei persoane fizice sau 
juridice, precum şi bunurile la care se 
referă.



Modalităţi de obţinere a resurselor 
financiare:

●Bănci
●Credite externe

●Leasing
●Fonduri nerambursabile

●Rude, prieteni, cunoştinţe



Principala sursa de finantare a 
firmelor mici o reprezinta băncile. 

Firmele mici pot beneficia de 
împrumuturi de la diverse bănci, 

dacă îndeplinesc o serie de criterii, 
ce diferă de la o banca la alta, dintre 

care amintim: garanţiile, garanţiile 
personale, previziunile financiare, 

etc.

Băncile



Garanţiile sunt reprezentate 
de bunurile fizice concrete 

cum ar fi: imobilele sau 
vehiculele motorizate ce pot 
garanta împrumuturile. Este 
important ca întreprinzatorul 
să poată garanta efectuarea 

la timp a plăţilor principale 
(rate) şi a plăţii dobânzilor.



Garanţiile personale reprezintă 
impresia pe care o creeaza 

intreprinzatorul. 
O parte dintre bănci investesc nu 

numai în societatea comercială, ci şi 
in proprietarul acesteia. 

Vor avea mai multe şanse să obţină 
un împrumut acei întreprinzători care 

au legături strânse cu comunitatea 
din care fac parte şi au experienţa 

anterioară în domeniul de activitate al 
firmei.



Previziunile financiare prezintă în 
detaliu situaţia financiară pentru 

societatea comercială respectivă. 
Cu cît suma împrumutata este mai 

mare, cu atât mai mult banca va 
dori sa supravegheze mai atent 

activitatea firmei.



Credite externe
Orice credit extern se finalizează 
cu restituirea banilor obţinuţi şi a 
dobânzii stabilite la contractarea 

creditului..



Prezentăm câteva exemple de unităţi bancare şi 
programe a căror derulare necesită acordare de 

credite.
●Prin  Banca Comerciala Romana (BCR), Banca 

Romana pentru Dezvoltare (BRD) şi Banca 
Transilvania se derulează programul de cooperare 

cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare (BERD), care are ca domenii de 

finanţare de proiecte de investitii noi sau 
modernizarea/extinderea activităţii actuale: 

achizitionarea de proprietăţi imobiliare (clădiri) şi 
capital de lucru pentru scopuri productive sau 

prestarea de servicii. 
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